
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM EDUKACJI 
PRZECIWPOŻAROWEJ W DOBCZYCACH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z pomieszczeń Centrum Edukacji 

Przeciwpożarowej (CEP) zlokalizowanego w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dobczycach przy ul. Jagiellońskiej 44H w Dobczycach.

2. Opiekunowie grup oraz Uczestnicy zajęć edukacyjnych prowadzonych w CEP zobowiązani są 

do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do akceptacji jego postanowień.

3. Opiekun grupy zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia (załącznik nr 1), dostępnej 

na stronie internetowej MGOKiS w Dobczycach www.mgokis.dobczyce.pl. Integralną częścią 

karty są oświadczenia dotyczące uzyskanych od rodziców zgód na przetwarzanie danych 

osobowych i publikacji wizerunku do celów promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora 

oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem. Dokument należy dostarczyć 

instruktorowi w dniu przybycia z grupą na zajęcia.

4. Zajęcia w CEP realizowane są od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 17:00 w oparciu o 

harmonogram rezerwacji. 

5. Czas trwania przejścia i prezentacji ścieżki edukacyjnej wynosi ok. 1 godz. 15 min. do ok. 1 

godz. 30 min. 

6. Zajęcia edukacyjne i treści przedstawione w CEP kierowane są do Uczestników w wieku 

przedszkolnym (powyżej 6 lat), szkolnym oraz do osób dorosłych.

7. Grupa odwiedzająca powinna liczyć nie więcej niż 15 osób (nie licząc opiekunów).

8. Grupa dzieci i młodzieży odwiedzająca CEP powinna być pod opieką 1-2 osób dorosłych.

9. Rezerwacja terminów na zajęcia edukacyjne odbywa się w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Dobczycach (MGOKiS), nie później  niż 7 dni przed planowanymi zajęciami: 

w formie telefonicznej pod nr tel: 536 160 280 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: 

edukacjaosp@dobczyce.pl.

10. Zgłoszenia grup na zajęcia w CEP przyjmowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w 

godzinach 8:00-15:00.
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11. Opłata za zajęcia wynosi 200 zł za grupę. Akceptowane są dwie formy płatności: 

gotówką/kartą (płatności należy dokonać przed zajęciami, w biurze MGOKiS przy ul. Szkolnej 

43, 32-410 Dobczyce, pok. 143) lub przelewem (faktura VAT jest wystawiana z na 7 dni przed 

wstępem do CEP, którą należy opłacić najpóźniej trzy dni robocze przed wizytą w CEP) na 

konto: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, Bank Spółdzielczy w 

Dobczycach: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001. Dane do faktury należy wysłać za 

pośrednictwem e-mail: edukacjaosp@dobczyce.pl, niezwłocznie po potwierdzeniu rezerwacji 

terminu. 

12. Wstęp do CEP jest możliwy wyłącznie po uiszczeniu opłaty. 

13. Grupy zorganizowane z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły), Środowiskowych 

Domów Samopomocy (ŚDS) , Młodzieżowych Grup Pożarniczych (MDP) oraz stowarzyszeń 

należących do gminy Dobczyce, ponoszą opłatę w kwocie 1 zł. Zajęcia dla podmiotów z gminy 

Dobczyce realizowane są co drugi poniedziałek miesiąca w godz. Od 8:00 do 16:00 po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z biurem MGOKiS. 

14. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem należy konsultować z Organizatorem lub 

Instruktorem.  

II ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

1. Zajęcia edukacyjne w CEP prowadzone są przez wykwalifikowanego Instruktora.

2. Instruktor CEP, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych zapoznaje grupę i jej opiekunów z 

zasadami BHP obowiązującymi w obiekcie CEP w Dobczycach. 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.

4. Przed wejściem do działu ścieżki interaktywnej należy wyłączyć telefony i inne urządzenia 

multimedialne. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.

5. W trakcie zajęć uczestnicy poruszają się w grupie za instruktorem, pod nadzorem 

opiekuna/opiekunów grupy.

6. Sprzęt multimedialny oraz urządzenia elektroniczne może obsługiwać wyłącznie Instruktor.

7. Zabrania się korzystania z wyposażenia i i pomocy edukacyjnych niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, bez wiedzy i zgody instruktora. 

8. W trakcie prowadzonych zajęć zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.



9. Na terenie CEP obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków 

odurzających  lub substancji psychoaktywnych, palenia papierosów wnoszenia przedmiotów i 

substancji niebezpiecznych. 

10. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa lub usterek urządzeń czy wyposażenia, opiekun 

niezwłocznie zgłasza ten fakt instruktorowi.

11. Odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastacje wynikające z niewłaściwego 

zachowania lub niewłaściwego użytkowania przedmiotów CEP przez Uczestników zajęć 

ponoszą Uczestnicy zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie. Jeśli 

zniszczenia zostały dokonane przez kilku Uczestników, ich odpowiedzialność jest solidarna i 

zbiorowa. 

12. Ścieżka edukacyjna przygotowana jest z wykorzystaniem efektów świetlnych, wizualnych, 

dźwiękowych oraz zapachowych. Zaleca się aby osoby wrażliwe na te czynniki nie 

uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych. 

13. Opiekun grupy powinien posiadać wiedzę czy u uczestników zajęć występuje nadwrażliwość 

na światło, czy są przeciwwskazania neurologiczne do odbioru bodźców wykorzystywanych 

podczas projekcji, czy występują schorzenia typu: padaczka, epilepsja, lęki, choroba 

lokomocyjna. W przypadku pojawienia się wymienionych dolegliwości w trakcie korzystania 

ze ścieżki interaktywnej CEP, Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko. Dzieci 

będące świadkami zdarzeń traumatycznych (np. wypadków komunikacyjnych, wojennych) 

mogą reagować z większą wrażliwością na prezentowane treści. 

14. Dzieci/młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w tym ze spektrum autyzmu), 

powinny znajdować się pod ścisłą opieką dodatkowego opiekuna – osoby dorosłej. 

15. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. W przypadku konieczności jej 

użycia dla grup prosimy o wcześniejsze zgłoszenie. 

16. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, opiekun grupy powinien niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie instruktora i podać okoliczności wystąpienia zdarzenia.

17. Uczestnicy zobligowani są do posiadania ubezpieczenia NNW. 

III Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE

(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej  „RODO”)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016) 

informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  Opiekuna  prawnego  Uczestnika  i  niepełnoletniego 

Uczestnika jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach z siedzibą przy ul.  

Szkolnej 43, 32-410 Dobczyce, zarejestrowany w Rejestrze Samorządowych Instytucji Kultury  

w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta  w  Dobczycach  pod  numerem  2,  NIP  681-17-96-390,  REGON 

070003372 zwany dalej MGOKiS 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, - Panią Sylwię Wierciak, z którą można 

kontaktować  się  w  każdej  sprawie  dotyczącej  przetwarzania  danych  osobowych  oraz 

korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych,  kierując  wiadomość  na  adres 

skrzynki e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl, telefonicznie: 12 265 50 80 lub pisemnie na adres  

siedziby Administratora.

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b  

RODO  w  celach  związanych  z  realizacją  umowy,  organizacją  zajęć,  promocją  zajęć, 

sporządzaniem  relacji  z  ich  przebiegu.  Przekazane  informacje  o  stanie  zdrowia  będą 

przetwarzane na podstawie  udzielonej  zgody zgodnie  z  art.  9  ust.  2  lit.  a)  RODO w celu  

zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnika na zajęciach.

4. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  trwania  zajęć  oraz  przez  okres 

zabezpieczenia roszczeń i  okres przez,  który Administrator jest zobowiązany archiwizować 

dokumenty zgodnie z ustawą o archiwach państwowych, a także przez okres promowania  

placówki  w  witrynach  i  na  stronie  internetowej.  W  sytuacji  kiedy  dane  osobowe  będą 

przetwarzane na podstawie zgody - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące 

prawa:  prawo  dostępu  do  treści  danych,  sprostowania,  usunięcia,  żądania  ograniczania 

przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu,  cofnięcia  zgody (jeżeli  przetwarzanie  odbywa się  na  

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) w dowolnym momencie bez wpływu na  

zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  

cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak 

możliwości udziału w prowadzonych zajęciach.

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z 

którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).



8. W związku z publikacją na portalu Facebook dane osobowe przekazane będą do Państwa 

trzeciego  USA.  Wówczas  odbiorcą  danych  osobowych  będzie  FACEBOOK  INC.  Spółka 

Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

UE-USA  z  Departamentem  Handlu  USA  w  odniesieniu  do  pozyskiwania  i  przetwarzania 

danych  osobowych  od  reklamodawców,  klientów  czy  partnerów  biznesowych  w  Unii 

Europejskiej.

9. Dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegały 

automatycznemu profilowaniu.

IV AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE, WIZERUNEK

1. Organizator obowiązuje się do zorganizowania zajęć, w których mogą uczestniczyć zarówno 

dzieci  jak  i  osoby  dorosłe  po  wcześniejszym  zapisaniu  się  oraz,  jeśli  tego  wymaga 

uczestnictwo w zajęciach uiszczeniu odpowiedniej opłaty, a osoby uczestniczące w zajęciach 

udzielają zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i  jego rozpowszechnianie, na 

podstawie  art.  81  ust.  1  Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), organizatorowi Miejsko-Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.

2. Wizerunek Uczestnika może być utrwalony w ramach uczestnictwa w zajęciach jakąkolwiek 

techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i  dokumentacji  filmowej, lub 

dźwiękowej).

3. Zgoda dotyczy używania, obróbki, powielania i wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku 

Uczestnika zajęć na potrzeby relacji z przebiegu zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny  

Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

4. Wizerunek  Uczestnika  zajęć  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego 

przetwarzania,  kadrowania  i  kompozycji,  a  także  zestawiony  z  wizerunkami  innych  osób,  

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, bez obowiązku akceptacji Uczestnika 

lub rodzica Uczestnika niepełnoletniego produktu końcowego.

5. Zgoda,  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji  dotyczącej  relacji  z  przebiegu  zajęć,  w 

szczególności publikacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych, a także w 

lokalnej/ powiatowej telewizji i prasie.

6. Wizerunek Uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika

zajęć lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

7. W przypadku braku zgody któregoś z pełnoletnich Uczestników/opiekunów niepełnoletnich 

uczestników na publikację wizerunku, dana osoba nie może pojawić się w kadrze.
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